
Segregationens utmaningar 
och den nationella politiken

Inger Ashing 23 januari 2019



Nuläget i Sverige

Det finns flera tecken på att segregationen i Sverige har ökat under en 

längre tid och att antalet områden med socioekonomiska utmaningar 

har ökat. 

Även om det finns vissa positiva tecken i utvecklingen är skillnaderna 

i uppväxt- och levnadsvillkor stora mellan de som bor i områden med 

socioekonomiska utmaningar och de som bor i andra områden. 



UTANFÖRSKAP SEGREGATION INTEGRATION INNANFÖRSKAP



▪ fokus på individnivå

▪ skolresultat och utbildningsnivå

▪ arbetsmarknadsutfall och 

ekonomi

▪ kriminalitet och brottslighet

▪ påverkan på demokrati

▪ Socioekonomisk

▪ Etnisk

▪ Demografisk

• boendesegregation

• skolsegregation 

• på arbetsmarknaden

▪ begränsningar i den 

byggda miljön

▪ inkomstskillnader

▪ invandring?

Segregationens dynamik
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Prioriterade områden



Regeringens långsiktiga strategi 

Innefattar dels arbete för att förbättra situationen i områden med 

socioekonomiska utmaningar, dels att förändra strukturer som orsakar 

och fördjupar segregationen i samhället.

Ska bidra till att skapa goda förutsättningar för relevanta aktörer att 

arbeta mot segregation.

Bygger på tidigare erfarenheter, beprövad kunskap och forskning.



Utgångspunkter för arbetet

Socioekonomisk segregation.

Bakomliggande orsaker (inte enbart adressera konsekvenser).

Långsiktighet

Samverkan och samordning

Tidiga och förebyggande insatser

Ett kunskapsbaserat arbetssätt



En man arbetar vid en flodstrand och plötsligt ser han barn som 

håller på att drunkna. Han hoppar i vattnet och börjar rädda dem. 

En annan man arbetar en bit därifrån och ropar ’Vad gör du?’ Den 

förste mannen svarar att han räddar barn. Hjälp till. Och den andre 

mannen hoppar i och börjar lära barnen att simma. 

En tredje man kommer förbi. Han vänder och börjar springa 

därifrån. Och de två männen i floden ropar ’Vänta, vi behöver din 

hjälp! Vart tar du vägen?’ Och den tredje mannen svarar ’Jag vill 

veta vem som slänger i barnen i vattnet!’



Tack!


